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Oprocentowanie 
24 lutego 2021r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej tabele). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

lokaty walutowe 

oprocentowane według stałej 

stopy procentowej– rozdział III 

 
1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat USD: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna 

zmiana z 0,20% na 0,01% 6 miesięczna 

12 miesięczna 
 

 

1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat EUR: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna 

zmiana z 0,10% na 0,01% 6 miesięczna 

12 miesięczna 
 

 
1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat GBP: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 

6 miesięczna zmiana z 0,30% na 0,01% 

12 miesięczna zmiana z 0,50% na 0,01% 
 

lokaty walutowe 
oprocentowane według 

zmiennej stopy procentowej – 
produkty wycofane ze 

sprzedaży, pkt 3  

1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokaty EUR: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

12 miesięczna zmiana z 0,10% na 0,01% 
 

cały dokument – szata 

graficzna  
Aktualizujemy szatę graficzną w całym dokumencie.   

stopka – siedziba  Aktualizujemy adres naszej siedziby.   

Od 20.11.2020r jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.  

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego  
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A.  

od 1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.  
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stopka- numer wydziału sądu 

rejestrowego   
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.   

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w tabelach, które dotyczą lokat – 

możesz zerwać lokatę. Jeśli nie zgadzasz się na pozostałe zmiany w tabelach- możesz wypowiedzieć umowę, bez 
ponoszenia opłat.   
 

Opłaty i prowizje 

24 lutego 2021r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej cennik).  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

opłaty podstawowe za rachunki 

bieżące prowadzone w złotych 

polskich – rozdział I pkt 1 lit. a 

Doprecyzowujemy, że do 03.05.2021r. miesięczna opłata za kartę debetową do 

rachunku mBiznes konto Standard i mBiznes konto wynosi 5 zł.  

rachunek bieżący prowadzony w 

złotych polskich- produkty 

wycofane ze sprzedaży, pkt 1 

lit. a  

Wprowadzamy zmiany porządkowe w przypisie, który dotyczy zasad pobierania 

miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego. 

 

Opłata ta wynosi 0 zł pod warunkiem: 

• wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w 

miesiącu którego dotyczy opłata oraz dokonanie transakcji bezgotówkowych na 

kwotę min. 1000 zł ( a nie 2000 zł), lub 

• posiadania sumy aktywów w banku w wysokości min. 100.000 zł ( a nie 200.000 

zł). 

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione – opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 

19,5 zł ( a nie 49.5 zł). 

cały dokument – szata 

graficzna  
Aktualizujemy szatę graficzną w całym dokumencie.   

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego  
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A.  

od 1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.  

stopka- numer wydziału sądu 

rejestrowego   
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.   

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w cenniku- możesz wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat.  
 


